Palau Robert
Comarques: Garrotxa, Selva || Dificultat: Fàcil || Mitjans Locomoció: En cadira de rodes ||
Distància: 13.32 km || Desnivell Pujada: 0.0 m || Desnivell Baixada: 286.0 m || Senyalització: Sí ||
Durada: 3 h

En cadira de rodes per la Ruta del Carrilet: de
Sant Feliu de Pallerols a Amer
Aquest recorregut lineal correspon a un tram de la Via Verda del carrilet de Girona a Olot, trajecte que
antigament feia el ferrocarril portant passatgers entre aquestes poblacions. Conseqüentment el terreny no
pot tenir unes costes gaire pronunciades, cosa que el fa per ésser recorregut en cadira de rodes. L'itinerari
comença i acaba a les antigues estacions de tren de Sant Feliu de Pallerols, actualment l'oficina de turisme,
i d'Amer, respectivament, comprenent en total 13,32 km de baixada amb un pendent d'entre l'1 i el 3
%. Es passa per diversos ponts ben condicionats tot discorrent entre un esplèndid paisatge boscós. El
primer tram de la ruta és el més accidentat, amb pedres de dimensions petites al mig i alguns reguerots
formats a conseqüència de les pluges. Majorment assolellat, passa per la vall d'Hostoles seguint el curs
del riu Brugent, afluent del Ter, fins a arribar a les Planes d' Hostoles. Des d'aquest punt fins a Amer el
recorregut canvia de vessant i passa per llocs més ombrívols i humits entre boscos de faigs, roures, bedolls
i castanyers. El ferm és molt més còmode, sense tantes pedres ni reguerots. A Sant Feliu de Pallerols es
pot visitar el nucli antic, l'església parroquial i el pont medieval de Sant Sebastià. A Amer, la plaça de la
Vila, característica pels seus porxos, tots desiguals, el nucli antic, el monestir benedictí de Santa Maria, la
torre de Sant Climent o de Roca-salva (als afores), ambdós romànics, i la font Picant (a tocar del veïnat del
Colomer), característica per la seva aigua mineral natural carbònica.
Per arribar a l'inici de la ruta, a Sant Feliu de Pallerols, des de Santa Coloma de Farners, cal prendre la
carretera C-152 en direcció a Olot. Al km 3,5 es creua l'Eix Transversal i se segueix en el mateix sentit de la
marxa per la carretera C-63. Després de passar les poblacions d'Anglès i de la Cellera de Ter s'arriba a Amer,
on s'ha d'anar, en cas d'utilitzar el servei transfer de l'empresa Bicicarril, a l'antiga estació del ferrocarril, a
l'avinguda de la Selva 2-4. Allà es pot deixar el vehicle estacionat i baixar la cadira amb comoditat, ja que
hi ha una esplanada prou espaiosa. En cas de no emprar aquest servei, és recomanable deixar un cotxe
a Amer i seguir amb un altre fins a Sant Feliu de Pallerols per la mateixa C-63. Davant l'oficina de turisme
de Sant Feliu de Pallerols hi ha la Via Verda, i enfront d'aquesta una esplanada on es pot aparcar i baixar
la cadira amb facilitat.
0,00 km (494 m). Antiga estació de ferrocarril i oficina de turisme de Sant Feliu de Pallerols. Se segueix el
traçat de l'antiga via que passa per davant de l'estació i baixa en direcció sud-oest.
1,21 km (442 m). Pas de bestiar habilitat per a usuaris que vagin en cadira de rodes.
1,60 km (434 m). Pas de bestiar habilitat per a usuaris que vagin en cadira de rodes.
2,21 km (422 m). Es creua la carretera C-63 per un túnel on no es requereix llum addicional.
5,31 km (347 m). Antiga estació de les Planes d'Hostoles. Després de creuar un gran pont s'arriba a un
petit polígon industrial als afores de les Planes i, seguint les indicacions de la Via Verda pintades al terra,
es creua el poble.

5,42 km (345 m). Es creua de nou la carretera C-63 per un pas de vianants degudament senyalitzat seguint
les marques de la Via Verda, encara a les Planes d'Hostoles.
5,52 km (334 m). Es passa per un curt però estret pont.
6,77 km (321 m). És un dels trams delicats. Hi ha marques d'excavadora, amb pedres, i és incòmode de
passar.
6,96 km (311 m). Es creua el torrent de la Font Roja per un pont ben condicionat.
8,83 km (265 m). Es creua el torrent de l'Obac per un pont ben condicionat.
11,24 km (227 m). Es deixa a la dreta (SO) un trencall cap a la font Picant, el Colomer i el restaurant Sant
Marçal.
13,12 km (208 m). Es troba la carretera que ve d'Amer i passa per l'estació: cal travessar-la per un pas
senyalitzat i seguir per la banda dreta. Es passa pel costat de la caserna de bombers, des d'on el tram és
obert a la circulació de vehicles, i de seguida s'accedeix a l'antiga estació de ferrocarril d'Amer.
13,32 km (208 m). Antiga estació de ferrocarril d'Amer, final del recorregut.

INFORMACIÓ TÈCNICA:
Recorregut: El paviment és de sorra compactada, la qual cosa significa que en èpoques de pluja és possible
que es formin reguerots en algun tram del recorregut. També hi ha pedres de petites dimensions en mig del
traçat, fent menys còmode el passeig. L'amplada mitjana de la pista és de 2 m, suficient perquè hi passin
dues cadires en paral·lel. En tot moment és té una bona visió cap endavant, evitant així possibles xocs amb
altres usuaris per manca de visibilitat. Als km 1,21 i 1,60 es creuen dues reixes per barrar el pas al bestiar:
hi ha habilitat un pas per a usuaris que vagin en cadira de rodes. Quan s'arriba a les Planes d'Hostoles
(km 5,40) el recorregut passa per dins del poble i travessa la carretera C-63, força transitada. Al km 5,52
es creua un pont curt, però estret, més o menys d'un metre d'amplada entre barana i barana. Des d'aquest
punt fins al final l'estat del paviment és una mica millor, però hi continua havent reguerots i pedres.
Senyalització: Tots els encreuaments estan degudament senyalitzats, així com els túnels que, en ser curts,
no requereixen cap il·luminació addicional. La senyalització quilomètrica correspon al tram de Girona a Olot,
per tant no coincidirà amb el quilometratge de la ruta. El tram urbà està completament senyalitzat amb
marques de Via Verda pintades al terra fins que s'arriba una altra vegada a la pista.
Pendents i desnivells: El recorregut té un pendent mitjà lleugerament descendent d'entre l'1 i el 3%. El
desnivell acumulat en descens és de 286 m. Se surt des de Sant Feliu de Pallerols, a 494 m d'altitud, i
s'arriba a Amer, a 208 m.
CONSELLS:
-Aquest recorregut es pot realitzar tant en cadira manual com elèctrica. En les cadires elèctriques cal tenir les
bateries de la cadira ben carregades. En ambdós casos és interessant portar un joc d'eines per a punxades
i reparacions.
-És important portar protecció solar i aigua, ja que no es troba cap font durant el recorregut.

-És convenient portar roba adequada per a cada època per no passar fred o calor. En èpoques fredes la
part ombrívola resulta freda i humida fins i tot en dies assolellats.
-En alguns dels trams ombrívols i humits, en els dies més freds de l'any és possible que es formi una capa
de glaç al paviment (a l'oficina de turisme de Sant Feliu de Pallerols ens en poden informar).
-Per a usuaris de cadires de propulsió manual és interessant dur guants.
-Hi ha un servei de transport de bicicletes i bicicletes adaptades.
-És interessant llogar les bicicletes adaptades (Empresa Bicicarril.com, a Amer; les seves dades poden
consultar-se a l'apartat d'Adreces i telèfons). A la mateixa empresa se'ns pot informar de quantes bicicletes
disposen. N'hi ha del tipus handbike (tracció manual), per a persones amb problemes motrius d'extremitats
inferiors, i d'altres per a discapacitats psíquics, apta també per a nens i manejable tant per a qui condueix
com per a una possible persona que se situï al darrere de la bicicleta. Per usar les bicicletes de tracció
manual, s'ha de tenir suficient força als braços i un bon control del tronc, ja que les marxes són una mica
llargues i costa una mica autopropulsar-se.
LOCALS ADAPTATS A L'ENTORN DE LA RUTA:
A prop de les poblacions per on passa el recorregut no hi ha cap allotjament accessible d'acord amb la
normativa.
W.C. públics adaptats: oficina de turisme de Sant Feliu de Pallerols, reconstruïda recentment (inici de la
ruta).

Informació pràctica
És recomanable anar acompanyats per persones expertes i/o guies de grups amb mobilitat reduïda. No s'ha
d'oblidar la medicació, tant l'habitual com la d'emergència, en cas de prendre'n, i dur sempre la documentació
i el telèfon mòbil a sobre. És necessari proveir-se de roba adequada a l'estació de l'any, de protecció solar
i de material per reparar punxades, així com aigua i menjar suficient. En la data de redacció d'aquesta ruta,
no tots els punts d'interès mencionats estan totalment adaptats.

Adreces
Associació de Turisme La Selva, Comarca de l'Aigua
Pg. de Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
972 841 702
www.laselvaturisme.com
Turisme Garrotxa
Av. Onze de Setembre, 22, 2ª pl.
17800 Olot
972 271 600
www.turismegarrotxa.com
Oficina de Turisme d'Olot
C/ Hospici, 8
17800 Olot
972 260 141
www.turismeolot.cat

Consorci de les Vies Verdes de Girona
C/ d'Emili Grahit, 13, 9è B
17002 Girona
972 486 950
www.viesverdes.org
Bicicarril.com (lloguer de bicicletes adaptades)
Ctra. C-63, km 46
17170 Amer
972 430 013
www.bicicarril.com
Oficina de Turisme de Sant Feliu de Pallerols
Ctra. d'Olot, 43 (antiga estació)
17174 Sant Feliu de Pallerols
972 44 44 74
sfp@ddgi.cat
www.ddgi.cat/sfp
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